
                               

 

Ombudsman Western Australia 
အချက်အလက် စာေစာင ်

အွနဘ်တ်စ်မင ်(Ombudsman) သို ့ တိုငတ်နး်ြခငး်  

ြမနမ်ာ 

၂၀၁၈ ခု�စ်ှ 

ေအာကတ်ိဘုာလ 

တည်းြဖတသ်ည်။ 
 

အေနာက်�သစေ�တးလျြပည်နယ ်အစိုးရ ေအဂျငစ်ီ�ုံး၊ ေဒသခံ အစိုးရ သိုမ့ဟတု ်တက� သိလုတ်ို�့ငှ့ပ်တသ်က်၍ သင ်၎ငး်တို�့ငှ့ ် ေြဖ�ှငး်မရ�ိငုသ်ည့် 

မေကျနပ်ချက်တစ်ခု သင့တ်ငွ�ိှ်ပါသလား။ အန်ွဘတစ််မငသ်ည် ကူညီေပး�ိငုေ်ကာငး် ေပး�ိငုသ်ည်။ က��်ပ်ုတို၏့ ဝန်ေဆာငမ်�များမှာ အခမ့ဲြဖစသ်ည်။ 

အွနဘ်တ်စ်မငသ်ည် လွတ်လပ်�ပီး ဘက်မလုိက်သည့် အဖွဲ�အစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်�ပီး အများြပည်သူများထံမှ အေနာက်�သစေ�တးလျြပည်နယ် 

အာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် မေကျနပ်ချက်များကို စုံစမ်းစစ်ေဆး�ပီး ေြဖ�ှငး်ေပးသည်။ အများြပည်သူ အာဏာပုိငမ်ျားတွင ်ပါဝငသ်ညမှ်ာ- 

• ဌာနများ၊ ဥပေဒအရ အာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်ဘုတ်အဖွဲ�များ အပါအဝင ်WA အစုိးရ ေအဂျငစီ်�ံု းများ 

• �မို�ေတာ်များ၊ �မို�များ�ငှ့ ်�မို�နယ်များအပါအဝင ်ေဒသခံ အစုိးရများ၊ �ငှ့ ် 

• တက� သိုလ်များ။  

အန်ွဘတစ််မငသ်ည် မည်သည့်အေရကုိ စံုစမ်းစစ်ေဆးေပး�ိငုသ်နည်း။  

အွနဘ်တ်စ်မငသ်ည် WA အစုိးရ အာဏာပုိငမ်ျား၏ ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခငး်�ငှ့ ် လုပ်ကိုငပုံ်များတို�့ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး တိုငတ်နး်ချက်များကို ၎ငး်တိုမှ့ာ 

ဥပေဒ�ငှ့ည်ီ�ွတ်ေ�ကာငး်၊ သာနာမ�တေ�ကာငး်�ငှ့ ်ေလျာ်ကနသ်င့ြ်မတေ်�ကာငး် �ှိမ�ှိ သ�ိှိရန ်စုံစမ်းစစ်ေဆးေပး�ိငုသ်ည်။  

၎ငး်တိုတ့ွင ်ေအာက်ပါကဲသ့ို ့ အစုိးရဝနေ်ဆာငဌ်ာနများ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် တိုငတ်နး်ချက်များပါဝငသ်ည်- 

• ကျနး်မာေရး 

• ပညာေရး 

• အမ်ိရာချေပးေရး  

• ေဒသဆိုငရ်ာ အစုိးရ 

• သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး 

• ကေလး အကာအကွယ်ေပးေရး 

• အကျဉ်းေထာငမ်ျား 

• တက� သိုလ်များ။ 

အန်ွဘတစ််မင ်စံုစမ်းစစ်ေဆး၍ မရ�ိငုသ်ည့် အရာတစ်ခုခု �ိှပါသလား။ 

က��်ပ်ုတို ့ ေအာက်ပါတို�့ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် တိုငတ်နး်ချက်များကို စုံစမ်းစစ်ေဆး၍ မရ�ိငုပ်ါ-  

• သးီြခား ပုဂ�ိုလ်များ သိုမ့ဟုတ် ဘဏမ်ျား၊ ဆိုငမ်ျား၊ အသက်ေမွးဝမ်းလုပ်ကိုငသူ်များ သိုမ့ဟုတ် အမ်ိနးီချငး်များ ကဲသ့ို ့ အဖွဲ�အစည်းများ  

• အစုိးရ ဝန�်ကီးများ၊ တရား�ံု းများ�ငှ့ ်အြခားေသာ အချို� အရာ�ှိများ သိုမ့ဟုတ်  

• တရား�ံု း သိုမ့ဟုတ် ခံု�ံု းက ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်�ိငုသ်ည့် ကိစ�များ သိုမ့ဟုတ် ၁၂ လ ထက်ေကျာ်လွနေ်နသည့် ကိစ�များ (အချို� �ခငး်ချက်များ 

သက်ဆိုင�်ိငုသ်ည်)။ 

အကယ်၍ က��်ပ်ုတို ့ သင့အ်ား မကူညီ�ိငုလ်�င ်က��်ပ်ုတို ့ ကညူီ�ိငုသ်ည့် တစ်စုံတစ်ေယာက်�ငှ့ ်သင့အ်ား ဆက်သွယ်ေပးရန ်�ကိုးစား�ပီးလုပ်ေပးပါမည်။ 

အွနဘ်တ်စ်မငသ်ည် အစုိးရ အာဏာပုိငမ်ျားအား ၎ငး်တို၏့ စီမံေရးရာ လုပ်ကိုငပုံ်များကို အေနာက်�သစေ�တးလျြပည်နယ် ြပည်သူများ အားလုံး၏ 

အကျိုးအတွက် တိုးတက်ေအာင ် ကူညီေပးပါသည်၊ အလားတူ ြပဿနာများ ြဖစ်ေပါ်လာြခငး်ကုိ ကာကွယ်ရန ် ြပဿနာြဖစ်ရြခငး် 

အေ�ကာငး်ရငး်များကို ေဖာ်ထုတ်ေပးြခငး်အားြဖင့�်ငှ့ ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ကိုငပုံ်များ၊ မူဝါဒများ သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒြပဌာနး်ချက်တုိအ့ေပါ် 

ေြပာငး်လဲချက်များကို အ�ကံြပုေပးြခငး်အားြဖင့ြ်ဖစ်ပါသည်။  

အွနဘ်တ်စ်မင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များမှာ လူတိုငး်အတွက် အခမ့ဲြဖစ်ပါသည်။ 

သင၏် မေကျနပ်ချက်မှာ လ�ို � ဝှက်ကိစ�ြဖစ်ပါသလား။ 

အွနဘ်တ်စ်မင၏် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များသည် က��်ပ်ုတို၏့ စီမံအုပ်ချုပ်ေရးဆိုငရ်ာ ဥပေဒ ြပဌာနး်ချက်များအရ အတငး်အကျပ် လ�ို� ဝှက်ထား�ှိရပါသည်။ 

သင ် ေပးအပ်သည့် သင၏် မေကျနပ်ချက်�ငှ့ ် သင့က်ိုယ်တိုင ် အေ�ကာငး် သတငး်အချက်အလက်များကို သင့ ် မေကျနပ်ချက်ကို စိစစ်ြခငး်�ငှ့ ်

စုံစမ်းစစ်ေဆးြခငး်အတွက်သာ သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒအရ ြပဌာနး်ထားသည့်အတိုငး်သာ အသံုးြပုပါမည်။



                               

 

 အန်ွဘတစ်မ်င ်(Ombudsman) သို ့ မေကျနပ်ချက ်တိငုတ်န်းြခငး်   ၂၀၁၈ ခု�စ်ှ ေအာကတ်ိုဘာလ တည်းြဖတ်သည် 

 

 
 

သင ်မည်သို ့ တိငုတ်န်းမည်နည်း။ 

သင ် ြပဿနာကို ေဆွးေ�းွရန ် က��်ပ်ုတို�့ံု းခနး်ကို လာေရာက�်ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် တယ်လီဖုနး် ဆက်�ိငုသ်ည်။ သင့ ် မေကျနပ်ချက်ကို 

စာြဖင့ေ်ရးသားထားရမည်။ သင့မ်ေကျနပ်ချက်ကို ေရးရန ်အကယ်၍ ခက်ခဲလ�င ်သင့အ်ား ကူညီရန ်က��်ပ်ုတိုက့ို သိုမ့ဟုတ် တစ်ေယာက်ေယာက်ကိ ု

သင ်အကူအညီေတာငး်�ိငုသ်ည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်သင ်တိုငတ်နး်လုိသည့် ြပဿနာ အေသးစိတ်�ငှ့ ်သက်ဆိုငရ်ာ စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုခု က��်ပ်ုတိုအ့ား 

တငြ်ပရန ် လုိအပ်ပါလိမ့်မည်။ မေကျနပ်ချက် တိုငတ်နး်လ�ာပုံစံတစ်ခုကို စာ�ိုက်ထုတ်ရန ် သိုမ့ဟုတ် အွနလုိ်ငး်ြဖင့ ် ြဖည့်စွက်ရန ် က��်ပ်ုတို၏့ 

ဝက်ဘဆ်ိုက် www.ombudsman.wa.gov.au တွင ် ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ သင ် က��်ပ်ုတိုထံ့သို ့ စာလည်းေရး�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် 

သင၏်ြဖည့်စွက်�ပီးြဖစ်သည့် မေကျနပ်ချက်တိုငတ်နး်လ�ာပုံစံကို စာတိုက်ြဖင့ ် သိုမ့ဟုတ် အးီေမးလ်ြဖင့ ် တငသွ်ငး်�ိငုသ်ည ် သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတို၏့ 

�ံု းခနး်သို ့ ယူေဆာငလ်ာ�ိငုသ်ည်။ 

 

သင၏် မေကျနပ်ချကတ်ိငုတ်န်းမ�ကိ ုက��်ပ်ုတို ့ ဘာလပ်ုပါသနည်း။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် သင၏် မေကျနပ်ချက်ကို �ကည့်မည်ြဖစ်�ပီး စုံစမ်းစစ်ေဆးရန ်လုပ်မလုပ် ဆံုးြဖတ်ပါမည်။ က��်ပ်ုတို ့ အေြဖကို သင့အ်ား 

အေ�ကာငး်�ကားေပးပါမည်။ အကယ်၍ က��်ပ်ုတို ့ စုံစမ်းစစ်ေဆးလ�င ် က��်ပ်ုတို ့ ဘက်မလိုက်ဘ ဲ သင�်ငှ့ ် အစုိးရ အာဏာပုိင ်

�စ်ှဖက်လံုး၏ ေြပာ�ကားချက်ကို နားေထာငပ်ါမည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ခု မှားယွငး်ေနေ�ကာငး် က��်ပ်ုတို ့ ေတွ� �ှိလ�င ်သင့အ်တွက် 

ြပဿနာကိ ု ေြဖ�ှငး်ေပးရန ် သင�်ငှ့ ် အစုိးရ အာဏာပုိငတ်ိုအ့ား က��်ပ်ုတို ့ ေြပာပါမည်။ အနာဂတ်တွင ် သင့အ်ေပါ် သိုမ့ဟုတ် 

တစ်စုံတစ်ေယာက်အေပါ် အလားတူ ေနာက်ထပ် မြဖစ်ေစရန ် အစုိးရ အာဏာပုိငအ်ေနြဖင့ ် ၎ငး်တို ့ လုပ်ကိုငသ်ည့်နည်းလမ်းကို 

ေြပာငး်လဲချက်များလုပ်ရနက်ိုလည်း က��်ပ်ုတို ့ အ�ကံြပုေကာငး် ြပု�ိငုသ်ည်။  

အွနဘ်တ်စ်မငသ်ည် မေကျနပ်ချက်တိုငတ်နး်မ�များကို အြမနဆ်ံုး ေြဖ�ှငး်ေပးရန ် �ှာ�ကံေသာ်လည်း ��ပ်ေထးွသည့် အချို� 

မေကျနပ်ချက်များမှာ ပုိမုိ အချိန�်ကာ�ိငုပ်ါသည်။  

 

 

http://www.ombudsman.wa.gov.au/


                               

 

 အန်ွဘတစ်မ်င ်(Ombudsman) သို ့ မေကျနပ်ချက ်တိငုတ်န်းြခငး်     
ြမန်မာ 

၂၀၁၈ ခု�စှ် ေအာက်တိုဘာလ 

တည်းြဖတ်သည်။ 

Serving Parliament - Serving Western Australians 

အန်ွဘတစ်မ်င ်အေနာက ်�သစေ�တးလျြပညန်ယ ်

      က�နပ််တိုအ့ား ဖုန်း 08 9220 7555 ကိုေခါ်ပါ သိုမ့ဟုတ် အခမ့ဲဖုန်း 1800 117 000 (�ကိုးဖုနး်မှ အခမ့ဲ) ကိုေခါ်ပါ 

         စကားြပန ်ဝနေ်ဆာငမ်� 131 450             အမျိုးသား တစ်ဆင့ခ်ံဖုနး် ဝနေ်ဆာငမ်� 1800 555 660 (08 9220 7555  နပံါတ်ကိုေြပာပါ) 

က��်ပ်ုတိုအ့ား အးီေမးလပုိ်ရ့န် လပ်ိစာ mail@ombudsman.wa.gov.au  ဝကဘ်ဆ်ိကု ်www.ombudsman.wa.gov.au 

  လာေရာကရ်န် လပ်ိစာ- Level 2, Albert Facey House, 469 Wellington Street Perth WA 6000  

  က��်ပ်ုတိုအ့ား စာေရးရန် လပ်ိစာ- PO Box Z5386 St Georges Terrace Perth WA 6831 

မေကျနပ်ချက ်တစ်ရပ်ကိ ုတိငုတ်န်းြခငး် 

 

အစိုးရ အာဏာပုိင�ိှ် တစ်စံတုစ်ေယာက�်ငှ့ ်ဦးစွာ စကားေြပာဆိပုါ။ 

ြပဿနာမှာ ေြဖ�ှငး်၍ မရလ�င ်အစိုးရ အာဏာပုိင ်မေကျနပ်ချက ်ဌာနခဲွ�ငှ့ ်စကားေြပာပါ။ 

သင့ြ်ပဿနာမှာ ေြဖ�ှငး်၍ မရေသးလ�င ်အန်ွဘတစ််မငက်ိ ုဖုန်းေခါ်ပါ။ 

သင ်လုိလားလ�င ်စကားြပနဌ်ာန သိုမ့ဟုတ် အမျိုးသား တစ်ဆင့ခံ် ဌာနကုိ အသံးုြပု၍ သင ်က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ်

စကားေြပာ�ိငုသ်ည်။ 

က��်ပ်ုတို ့ အေြဖကိ ုသင့အ်ား အသေိပးပါမည်။  

တစ်စုံတစ်ခု မှားယွငး်ေနေ�ကာငး် က��်ပ်ုတို ့ ေတွ� �ှိလ�င ်၎ငး်ကို ေြဖ�ှငး်ေပးမည့်အေ�ကာငး် သင�်ငှ့ ်အစုိးရ အာဏာပုိငအ်ား 

က��်ပ်ုတို ့ တစ်စံုတစ်ခု လုပ်�ိငုလ်�င ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် သင ်သိုမ့ဟုတ် သင ်တိုငတ်နး်ေနသည့် အစုိးရ အာဏာပုိငအ်ား 

အေ�ကာငး်အရာ ပုိမုိ အြပည့်အစုံအတွက် ေမးြမနး်�ိငုသ်ည်။ 

က��်ပ်ုတို ့ သင့ ်မေကျနပ်ချက်ကိ ု�ကည့်မည်ြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတို ့ ဘာလပ်ု�ိငုသ်ည်ကိ ုသင့အ်ား ေြပာပါမည်။ 

တစ်ခါတစ်ရံ၌ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကူညီရနအ်တွက် အမှနအ်ကနလ်ူများ မဟုတ်�ကေသာ်လည်း ကူညီ�ိငုသ်ူကို က��်ပ်ုတို ့ 

က��်ပ်ုတို ့ ကူညီေပး�ိငုသ်ည်ဟ ုက��်ပ်ုတို ့ ထငြ်မငလ်�င ်သင့အ်ား က��်ပ်ုတိုထ့ ံစာေရးခုိငး်�ိငုသ်ည်။  

သင့ ်မေကျနပ်ချက်ကို စာေရးရန ်အကူအညီအတွက် သင ်က��်ပ်ုတိုထ့ ံသိုမ့ဟုတ် တစ်စုံတစ်ေယာက်ထ ံေတာငး်ဆို�ိငုသ်ည်။  

WA အစိုးရ အာဏာပုိင�်ငှ့ ်သင ်ြပဿနာတစ်ခု �ိှပါသလား။ 

mailto:mail@ombudsman.wa.gov.au
http://www.ombudsman.wa.gov.au/
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